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Atividade - Mago da Floresta 

 

 Objetivo: 

    Desenvolver a noção espaço-temporal, o esquema corporal, a agilidade e os movimentos 

como andar, correr e saltar. 

 

 Material: 

  O próprio corpo e giz. 

 

 Metodologia: 

 

Limitar o espaço com duas linhas de fundo, utilizando o giz, onde a parte de dentro será a 

floresta com o mago. Os participantes deverão ficar atrás da linha demarcada e deverão 

atravessar a floresta, como o mago da floresta adora animais ele não pegará o participante que 

atravessar a floresta imitando animais, o participante pego pelo mago ficará uma rodada preso no 

caldeirão e na próxima rodada poderá participar. 

 

 



Atividade 2 - Amarelinha Divertida 

 

 Objetivo: 

   Estimular a atenção  

 

 Material: 

    Saco de grãos ou bichinho de pelúcia, giz 

 

 Metodologia: 

       Desenhar no chão a amarelinha convencional, mas, ao invés de colocar somente números, 

substituir alguns deles por algo que a criança goste de fazer, por ex.: imitar animais, pular corda, 

correr uma volta do espaço, etc.  

Para a criança com autismo, pode-se fazer 6 quadrados com desenhos de coisas que ela gosta. 

Seguir a sequência natural do jogo. Também pode pedir para que jogue o saquinho em um dos 

quadradinhos desenhados, para então fazer a atividade correspondente.  

 

 

 



Atividade 3 - Pega – pega (Árvore, Pedra e Ponte) 

 

 Objetivo: 

    Desenvolver a atenção, agilidade, velocidade e a afetividade. 

 

 Material: 

    Nenhum. 

 

 Metodologia: 

Escolher um participante para ser o pegador. Dado o sinal para iniciar a atividade, o 

pegador vai ao encalço dos outros participantes, que podem correr livremente pelo local 

previamente determinado. Ao tocar em um colega o pegador demonstrará por meio de linguagem 

corporal, qual a forma que o participante pego deverá permanecer:  

Árvore = em pé com braços abertos;  

Pedra = agachado de cócoras;  

Ponte = em pé com as pernas abertas. 

Os demais participantes podem salvar o participante pego de tal maneira a seguir: Árvore 

= abraço      Pedra = Passar por cima      Ponte = Passar por baixo das pernas. 

 


